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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

 

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat 

kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya).Dan jika kamu 

mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara 

adil.Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baiknya nasihat. Allah itu Maha 

Mendengar dan Maha Melihat” 

(QS An-nisa‟:58) 

“Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka 

tunggulah kerusakan” 

(Hadis Bukhari) 

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang 

mengatakannya” 

(Nabi Muhammmad SAW) 

“Jangan menjadi butiran mutiara diantara ribuan sampah hanya untuk mencari 

pujian semata” 

(Nurul Fuji Sri Hastuti) 
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3. Adik sepupuku Rahmatika Rimadhani yang saya cintai sebagai 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Aggung Semarang. Dengan segala kerendahan hati Penulis 

mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, 

karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul “Peran Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak 

Pidana Korupsi” 

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.Merupakan 

suatu kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin 

berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, 

menemani, dan menguatkan hati penulis. Disisi lain, penulis amat menyadari 

bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saran, 

kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan dibutuhkan agar dapat 

memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.  

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, Penulis memberikan 

ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada Allah SWT, 

Selanjutnya kepada Rasul Allah, Muhammad SAW, pemimpin umat manusia 

segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju 

alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, 
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Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang 

tua Penulis ayahanda Bambang Setiawan dan Ibunda tercinta sebagai pahlawan 

yang sangat saya cintai Wasniah yang selama ini telah memberikan semangat dan 

doa yang tiada henti serta telah banyak berkorban demi untuk keberhasilan 

Penulis dan kepada kakak-kakak Penulis yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat, serta motivasi lebih agar Penulis dapat maksimal dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis 

sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan 

segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa 

namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk 

dari Ibu Dr. Ira Alia Maerani S.H, M.H, selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak berbagi pengetahuan dan memberikan rasa semangat yang selalu 

meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi 

bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan 

keceriaan serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu 

penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan 

hati , penulis ucapan terima kasih yang tak terhingga. 

 Dalam penulisan skripsi ini saya sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai 

pihak skripsi ini tidak berwujud sebagaimana adanya sekarang ini.Oleh karena itu 

pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih 

yaitu kepada yang terhormat : 
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1. Bapak Ir.H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang 

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

3. Ibu Dr. Ira Alia Maerani SH.MH selaku Dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta 

memberikan semangat yang luar biasa sehingga saya merasa mendapatkan 

motivasi dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Aryani Witasari,SH,M.Hum selaku Dosen Wali yang telah banyak 

memberikan motivasi dan semangat selamah proses perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung 

Semarang  

6. Bapak M. Laode Nusrim selaku Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 

yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai dan selalu 

memberikan semangat untuk penulis supaya dapat segera selesai 

skripsinya.   

7. Sahabat-sahabat seangkatan 2014 yang penulis cintai saat bersama kuliah 

di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

8. Terimakasih kepada Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung yang sudah memberikan motivasi di bangku perkuliahan 
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 Serta mereka yang tidak sempat Penulis sebutkan yang telah memberikan 

banyak cerita, pengalaman, berbagi rasa sedih, senang dan memberikan warna 

dalam hidup penulis. Semua ini tak akan Penulis lupakan. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman 

dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan 

senang hati. 

Akhir kata penulis ucapkan ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis tetapi 

merupakan awal untuk masa depan yang lebih baik, semoga ilmu yang Penulis 

peroleh dapat bermanfaat bagi setiap orang kedepannya, Amin. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh   

Semarang, 

 

                                                                                              Nurul Fuji Sri Hastuti 

 

 

 

 

 


